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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Politseiameti direktori 
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 
direktori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Politseiameti direktori 
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 
direktori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Politseiameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Politseiameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib, et 2010. aasta lõplikku 
raamatupidamise aastaaruannet ei ole 
avaldatud ameti veebisaidil; peab seda 
ameti puuduliku läbipaistvuse märgiks; 
kutsub ametit üles seda puudust kiiresti 
kõrvaldama;

3. tunneb heameelt selle üle, et vastavalt 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutava institutsiooni nõudmisele 
avaldati 2010. aasta lõplik 
raamatupidamise aastaaruanne 17. 
veebruaril 2012 ameti veebisaidil; toonitab 
siiski, et 2010. aasta lõplik 
raamatupidamise aruanne oleks tulnud 
avaldada vahetult pärast selle 
vastuvõtmist 13. septembril 2011; kutsub
seetõttu ametit üles seda tulevikus 
läbipaistvus edendamise eesmärgil 
tegema;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16



AM\892967ET.doc 5/5 PE483.614v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. soovitab ametil läbipaistvuse 
suurendamise huvides esitada 
haldusnõukogu liikmete nimekiri ja 
võimaldada vahetu juurdepääs oma 
üksikasjalikule eelarvele, mis peaks 
sisaldama lepingute nimekirja ja 
hankeotsuseid ning avaldataks ameti
veebisaidil; erandiks on lepingud, mille 
avaldamine võib ohustada julgeolekut;

16. soovitab ametil läbipaistvuse 
suurendamise huvides esitada 
haldusnõukogu liikmete nimekiri, mis 
peaks sisaldama liikmete nimesid, 
majanduslike huvide deklaratsioone ja 
töö- ning haridusalast teavet sisaldavat 
elulookirjeldust; märgib rahuloluga, et 
teave ameti hanketegevuse kohta ja 
töövõtjate loetelu, kellega 2010. aastaks 
lepingud sõlmiti, on avaldatud ameti 
veebisaidil;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. palub, arvestades Euroopa 
Politseikolledži ja Europoli omavahelist 
täiendavust ning võimalikku koostoimet, 
et komisjon koostaks tervikliku, kulusid ja 
tulusid hõlmava mõjuhinnangu nende 
kahe agentuuri võimaliku ühendamise 
kohta ning esitaks selle 2013. aasta 
märtsiks.
(Põhjus: kui nende kahe ameti võimalik 
ühendamine tõstatatakse eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluses, on 
asjakohane esitada sama tekst mõlemas 
ettepanekus.)

Or. en


